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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN    
 

PROCES-VERBAL 
    încheiat astăzi, 21 aprilie 2022, 

în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui 
 

 
ORA 10,30 
Domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, deschide 

lucrările şedinţei ordinare convocată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui 
nr. 99/2022, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Întrucât sunt prezenți la ședință un număr de 34 consilieri judeţeni în funcţie și 
președinte, şedinţa este legal constituită. 

Domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Emil Dorin participă la ședința 
consiliului județean prin utilizarea aplicației ZOOM, conform art. 180 alin.(1), teza a 2-a din 
Codul administrativ. 

Declară deschise lucrările acesteia. 
Din partea Instituţiei Prefectului - Județul Vaslui participă domnul subprefect Dorin-

Neculai Apostu. 
Participă directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean care au elaborat proiectele de hotărâre, șefii instituțiilor subordonate, 
precum și reprezentanţi ai mass-media. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu informează că domnul prefect nu poate participa la 

ședința consiliului județean, fiind rugat să transmită că acesta este modul dumnealui de a 
răspunde la lipsa de solicitudine privitoare la unele negocieri care ar fi putut să aibă loc. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, din 
partea sa, există întreaga solicitudine, dar domnul prefect a refuzat încheierea acestor 
negocieri. Nu crede dacă acesta este în poziția de a refuza ceva sau de a emite vreo pretenție 
în raport cu consiliul județean. După părerea sa, constituțional, consiliul județean este pe o 
treaptă mai înaltă decât prefectura, pentru că fac parte oameni aleși de ceilalți, nu numiți de 
cineva. Dacă domnul Veziteu nu-i va comunica aceste lucruri domnului prefect, i le va 
comunica personal.  

Domnul Gheorghe Veziteu mulțumește pentru posibilitatea de a transmite acest 
mesaj. 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
plenului şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui proiectul ordinii de zi, proiect care a fost adus la 
cunoştinţă publică, prin difuzare pe site-ul consiliului judeţean: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului 
Vaslui, pe anul 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii, pe anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea către 42 unităţi administrativ-teritoriale 
ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 
impozitul pe venit, pentru anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul 
fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor 
subordonate; 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea 
reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea 
de bunuri imobile  de către Județul Vaslui; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare 
pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes 
județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la 
drumurile publice de interes județean”, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de 
investiții realizate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide 
în județul Vaslui” către 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la 
Spitalul nr. 2 Vaslui”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la 
nivelul județului Vaslui”; 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul 
privat al Județului Vaslui  către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui 
și cele 83 de școli selectate prin proiectul „Scoala te face OM!”; 

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul 
privat al Județului Vaslui  către cei 15 parteneri din cadrul proiectului „Implementarea unei 
soluții de e-guvernare la nivelul  județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în 
sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea și 
reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere” din 
Raionul Nisporeni, Republica Moldova; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitalizarea activității 
Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223/MySMIS 
2014 + 153593 și a cheltuielilor legate de proiect; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 168 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
cu modificările ulterioare. 

* 
*     * 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, propune, 
conform art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 135 alin. (8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în 
cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cu 
modificările ulterioare; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul 



Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații 
și proiectare mecanică de scenă). 

 
* 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului Consiliului Județean Vaslui suplimentarea propusă, aceasta fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”).  

 
* 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui proiectul ordinii de zi, cu 
suplimentarea propusă, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”). 

 
* 
 

Totodată, domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, 
propune modificarea ordinii de zi, în sensul că, punctul 5 de pe ordinea de zi, pentru care 
este necesară si exercitarea votului secret, să fie prezentat și dezbătut după proiectul de 
hotărâre aflat la punctul 19 pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean. 

Supune votului plenului Consiliului Județean Vaslui modificarea propusă, aceasta 
fiind aprobată cu unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”). 

 
* 

În ceea ce privește modalitatea de vot, se precizează că este necesară folosirea 
votului deschis, prin ridicarea mâinii, pentru proiectele de hotărâre existente pe ordinea de 
zi, cu excepția proiectului de hotărâre de la punctul 5, unde se va utiliza votul secret, 
potrivit prevederilor art. 139 alin.(6) și (7) din Codul administrativ. 

Supune votului propunerea. 
Cu unanimitate de voturi (34 voturi „pentru”), a fost aprobată propunerea de 

folosire a votului deschis la adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, cu 
excepția proiectului de hotărâre de la punctul 5. 

 
* 

*     * 
Totodată, se readuce la cunoștința consilierilor județeni faptul că, potrivit art.228 

alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierii care au interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii, aceștia sunt obligaţi 
să anunţe la începutul ședinței interesul personal pe care îl au în problema respectivă, anunț 
care se va consemna în procesul-verbal al ședinței. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 

Doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu anunță că nu va participa la votul 
proiectelor de hotărâre aflate la punctele 1-3 pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean. 

 
* 

*     * 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează 

faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâre existente pe ordinea de zi, este necesar 
votul majorităţii simple a consilierilor județeni prezenți la ședință, cu excepţia proiectelor de 
hotărâre de la punctele 1, 2, 4, 6, 7, 9-15, 18 și 19 pentru adoptarea cărora este necesar 
votul majorității absolute – 18, potrivit prevederilor art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
* 



Informează, totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu 
art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a pus la dispoziţia plenului 
Consiliului Județean Vaslui procesul-verbal încheiat în şedința ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui din data de 4 aprilie 2022 în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului 
acestuia, precizând că, în cadrul şedinţei, există posibilitatea contestării conţinutului 
acestuia şi a solicitării menţionării exacte a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă. 

Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului 
judeţean din data de 4 aprilie 2022, al cărui conținut a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (34 voturi “pentru”). 

* 
*    * 

I. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui, pe 
anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
 

* 
Discuţii: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob solicită o scurtă prezentare a proiectului de hotărâre, fiind un 

punct important pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 

domnului Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Mircea Țuțuianu precizează că rectificarea a II-a a bugetului local al 
județului Vaslui presupune modificări, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de 
cheltuieli. 

Pe partea de venituri se propune suplimentarea cu suma de 3.855.000 lei, 
provenind integral de la bugetul de stat. Această sumă are două destinații: suma de 3.781.000 
lei care provine de la Ministerul Sănătății pentru achiziția de aparatură medicală pentru 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui și suma de 74.000 lei pentru finanțarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap, ce se va regăsi pe partea de cheltuieli în bugetul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.  

Pe partea de cheltuieli se propune modificarea și suplimentarea în același timp, a 
bugetelor următorilor ordonatori terțiari de credite:  

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui - va primi suma de 30.000 
lei la reparații curente; 

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui - va primi 
suma de 2.500 lei la bunuri și servicii; 

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, oraș Negrești - va primi suma de 
273.140 lei pentru finanțarea burselor; 



- Spitalul Județean de Urgență Vaslui - va primi suma de 4.380.701 lei, aceasta 
fiind formată din următoarele componente: 250.000 lei vor fi pe partea de funcționare la 
reparații curente pentru Policlinică, 153.701 lei – obiecte de inventar, sumă care se transferă 
de pe secțiunea de dezvoltare, deoarece în urma unei licitații au rezultat valori sub 2.500 lei 
pe bucată la anumite obiecte, iar finanțarea aparaturii medicale este de 3.977.000 lei, sumă 
care este formată din 3.781.000 lei care provine de la Ministerul Sănătății și diferența, 
cofinanțarea, de la bugetul local. 

Bugetul aparatului de specialitate al consiliului județean se majorează cu 190.400 
lei, sumă care va fi utilizată pentru actualizarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 
comunitare de utilități publice. 

Totodată, menționează că, după aprobarea acestei rectificări, deficitul bugetului 
local va fi de 14.054.569 lei, pe secțiunea de funcționare având un disponibil de 3.520.431 
lei, iar deficitul secțiunii de dezvoltare, în conformitate cu hotărârea aprobată de consiliul 
județean, va fi de 17.575.000 lei. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai sunt intervenții. Nu sunt. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 21 voturi “pentru” și 11 “abțineri“ 
(Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, 
Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe). 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica.   
Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind rectificarea a II-a a 

bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022. 
 

* 
Revine în sala de ședință domnul consilier județean Mădălin-Claudiu Căciulă. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 34. 

 
*    

*    * 
II. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial  din venituri proprii, pe anul 2022 și dă cuvântul următorilor 
consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 22 voturi “pentru” și 11 “abțineri“ 
(Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, 
Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe, Veziteu Gheorghe). 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica.   
Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind rectificarea bugetului 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial  din venituri proprii, pe 
anul 2022. 

*    
*    * 



III. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 
proiectul de hotărâre privind repartizarea către 42 unităţi administrativ-teritoriale ale 
Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 
impozitul pe venit, pentru anul 2022 și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, 

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă  

sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că în referatul de aprobare al proiectului de 

hotărâre se face vorbire despre faptul că, în acest an, s-a aprobat repartizarea sumei de 
17.804.000 lei, considerând că ar fi corectă suma de 15.804.000 lei, iar la acest moment vor 
fi de repartizat 11.700.000 lei.  

Declară că face această observație și pentru raportul de specialitate al domnului 
director care stipulează aceeași cifră. După calculele domniei sale, s-au repartizat 15.804.000 
lei din totalul de 32.994.000 lei pe care i-a primit județul Vaslui de la Guvernul României, la 
egalitate cu celelalte județe. Au rămas 17.170.000 lei, iar astăzi se vine cu propunerea de 
11.700.000 lei și ar mai fi un rest de 5.490.000 lei. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Mircea Țuțuianu. 

Domnul Mircea Țuțuianu precizează că este o eroare în prezentare. S-au repartizat 
15.804.000 lei prin cele două hotărâri. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 
rugămintea de a se face rectificarea cuvenită, potrivit observațiilor domnului Veziteu, 
inclusiv în referatul de aprobare. 

Întreabă dacă mai sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni cere permisiunea de a depune un amendament la proiectul 

de hotărâre. Solicită modificarea anexei la proiectul de hotărâre, astfel: 
- includerea comunei Grivița și alocarea unei sume de 100.000 lei, prin diminuarea 

sumei acordate comunei Tutova, care a mai primit 400.000 lei; 
- acordarea sumei de 100.000 lei pentru comuna Bogdănița, prin diminuarea sumei 

acordate comunei Tutova, această sumă fiind necesară pentru modernizarea drumurilor. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, solicită 

domnului consilier județean Afteni motivarea diminuării sumei acordate comunei Tutova.  
Precizează că la Tutova s-au cerut 400.000 lei și consiliul județean a finanțat cu prioritate, 
întrucât este un proiect unde comuna Tutova trebuie să cofinanțeze, altfel va trebui să dea 
banii înapoi.  

Domnul Mitică Afteni menționează că în ședința anterioară Primăria comunei 
Tutova a cerut suma de 400.000 lei și li s-a dat aceeași explicație, că au nevoie de 
cofinanțare. Consideră că, fiindu-i alocați 400.000 lei în ședința anterioară, ar trebui dați 
bani și la alte comune. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că cei 
de la Tutova au atras fonduri europene și au construit un Centru de zi foarte important a 
cărui funcționalitate trebuie asigurată, fiind condiție contractuală. La suma pe care au atras-
o nu pot fi lăsați fără sprijinul consiliului județean și, în funcție de disponibilul existent, 
aceștia trebuie ajutați. Nicio administrație publică care atrage fonduri europene nu trebuie să 
fie lipsită de suportul consiliului județean sau să rateze un proiect și să fie nevoiți să dea 
banii înapoi, pentru simplul fapt că nu s-a găsit posibilitatea de a-i sprijini să finalizeze 



aceste lucruri, bugetele fiind așa cum sunt. Tutova are și un Cămin de bătrâni care a rezultat 
din închiderea spitalului de la Tutova. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob este de părere că această problemă trebuie abordată din 

ambele direcții: pe de o parte, îi dă dreptate domnului Dumitru Buzatu, președintele 
Consiliului Județean Vaslui, că Primăria comunei Tutova trebuie să-și continue investiția, iar, 
pe de altă parte, și domnul consilier județean Afteni are dreptate că trebuie ajutate 
comunele Grivița și Bogdănița. 

În acest sens, propune ca, din suma care rămâne, să fie sprijinite și comunele 
Grivița și Bogdănița. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
sunt mai multe cereri îndreptățite, printre care cele ale înaintate de Negrești și Bogdănești, 
dar care vor fi lăsate pentru data viitoare. 

Menționează că, până la repartizarea următoare, vor fi acceptate doar 
amendamentele care au fost anunțate.   

Domnul Liviu Iacob declară că s-a mai amânat alocarea unei sume comunei Grivița. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, asigură că se va 

rezolva și problema comunei Grivița. 
Dă cuvântul domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 
Domnul Dan-Liviu Cain cere permisiunea de a depune un amendament la proiectul 

de hotărâre. 
Dă citire amendamentului: 

 
“Amendament 

la Proiectul de hotărâre privind repartizarea către 42 unităţi administrativ-teritoriale ale 
Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 

impozitul pe venit, pentru anul 2022 
 

Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
Cu adresa nr.30/10.01.2022, UAT Comuna Blăgești solicită fonduri pentru 

implementarea a două obiective de investiții pe raza comunei, și anume: <Modernizare 
iluminat public sat Igești și sat Sipeni> și <Modernizare drumuri de interes local sat Blăgești 
și sat Igești>. 

Solicităm suma de 100.000 lei.” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că va 

sprijini amendamentul domnului consilier județean Cain, acesta fiind anunțat în timpul 
desfășurării procedurii, dar după ce proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul consiliului 
județean. 

Menționează că amendamentele care au fost aduse la cunoștința consiliului 
județean, dar cele care nu au fost cuprinse în proiectul de hotărâre  vor fi sprijinite, întrucât 
a existat temeiul solicitării unității administrativ-teritoriale. 

Dă cuvântul domnului Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, cere 
permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre, referitor la solicitările 
venite din partea a două localități cu primari PNL, comunele Boțești și Drânceni. 

Dă citire amendamentului: 
 

“Amendament 
la Proiectul de hotărâre privind repartizarea către 42 unităţi administrativ-teritoriale ale 
Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 

impozitul pe venit, pentru anul 2022 
 



În comuna Boțești se află în derulare lucrări de modernizare a grădiniței, a 
drumurilor sătești și de dezvoltare a sistemului de canalizare în satul Boțești. 

De asemenea, în comuna Drânceni se află în execuție modernizarea și 
eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, precum și construirea bazei sportive tip 
A în localitatea Râșești, comuna Drânceni. 

Pentru a nu pune în pericol finalizarea investițiilor, ceea ce ar conduce la 
restituirea sumelor atrase din diverse fonduri externe (guvernamentale sau/și europene), 
propun repartizarea sumei de 100 mii lei către UAT Comuna Boțești și a sumei de 100 mii lei 
către UAT Comuna Drânceni din fondul aflat la dispoziția consiliului județean din impozitul 
pe venit. 

Rog a se modifica anexa, astfel încât să se recalculeze suma totală alocată în baza 
amendamentelor care vor fi adoptate, precum și titlul proiectului de hotărâre, care să fie în 
concordanță cu numărul de unități administrativ-teritoriale care primesc finanțare din 
impozitul pe venit.” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Vasile Voicu. 

Domnul Vasile Voicu mulțumește domnului președinte că a amintit de orașul 
Negrești și problema care este acolo, cu precizarea că este o problemă în instanță cu 
Compania Națională de Investiții, suma fiind enorm de mare. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că 
această problemă nu trebuie amintită, neavând nicio legătură cu consiliul județean. Consiliul 
județean acordă sprijin pentru realizarea obiectivelor în care acesta este partener. Pentru 
obiectivele pe care le-au realizat singuri și le-au asumat, aceștia trebuie să primească sprijin 
de la Guvern sau din altă parte. Această problemă nu este de competența consiliului 
județean; când se vor adresa consiliului județean se va reface întregul istoric al problemei. 

Domnul Vasile Voicu apreciază faptul că, la ultimele rectificări, Consiliul Județean 
Vaslui a dat dovadă de imparțialitate și s-au alocat bani și orașului Negrești. Adresează 
rugămintea de a sprijini în continuare acest oraș. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că 
Negreștiul va fi sprijinit. 

Întreabă dacă mai sunt intervenții. Nemaifiind intervenții, se va trece la votarea 
amendamentelor propuse. 

Dă cuvântul doamnei Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului. 
Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, adresează 

rugămintea ca, la articolul 1, în condițiile în care se vor aproba amendamentele, precum și în 
titlul hotărârii, să se precizeze exact câte unități administrativ-teritoriale sunt. Totodată, în 
conținutul articolului 1 să se corecteze și să se menționeze “către numărul … de unități 
administrativ-teritoriale”.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, reamintește că 
va sprijini amendamentele depuse de domnul consilier județean Dan-Liviu Cain și de domnul 
vicepreședinte Dan-Mihai Marian, pentru că acestea au fost depuse după momentul afișării 
ordinii de zi, dar în perioada depunerii amendamentelor.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului consilier județean Mitică 
Afteni, la proiectul de hotărâre privind repartizarea către 42 unităţi administrativ-teritoriale 
ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 
impozitul pe venit, pentru anul 2022, precizând că s-au înregistrat: 13 voturi “pentru” 
(Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-
Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, 
Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana) și 20 voturi “împotrivă” (Braniște 
Sorin, Buzatu Dumitru, Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, 
Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-
Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg 
Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară Costel). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 



Amendamentul propus de domnul consilier județean Mitică Afteni nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 
plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului consilier județean Dan-
Liviu Cain, la proiectul de hotărâre privind repartizarea către 42 unităţi administrativ-
teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean 
Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022, precizând că s-au înregistrat: 25 voturi 
“pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Braniște Sorin, Bularda Carmen, Buzatu 
Dumitru, Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, 
Iacob Liviu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-
Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg 
Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Teslariu Iuliana, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară 
Costel), 1 vot “împotrivă” (Veziteu Gheorghe) și 7 “abțineri” (Ardeleanu Mihai, Chirica 
Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan 
Gheorghe). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Amendamentul propus de domnul consilier județean Dan-Liviu Cain a întrunit 

numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului Dan-Mihai Marian, 
vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, la proiectul de hotărâre privind repartizarea 
către 42 unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la 
dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022, precizând că s-
au înregistrat: 28 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Buzatu 
Dumitru, Căciulă Mădălin-Claudiu, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Dorin Emil, 
Filip Liviu, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iacob Liviu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu Costică, 
Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Pălăduță Louis-Iulian, Popa Bogdan-Vasile, 
Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Ștefan Gheorghe, Șteimberg Eugenia, 
Tiron Cristina-Mihaiela, Teslariu Iuliana, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile și Zară Costel), 2 
voturi “împotrivă” (Cain Dan-Liviu și Braniște Sorin) și 3 “abțineri” (Arcăleanu Marius-
Marian, Rotariu Bogdan și Veziteu Gheorghe). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Amendamentul propus de domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului 

Județean Vaslui, a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, adresează 

domnului consilier județean Veziteu rugămintea de a-i transmite domnului prefect Daniel-
Garincha Onofrei că amendamentul favorabil comunelor Boțești și Drânceni a fost votat de 
majoritatea din consiliul județean, “contra” fiind liberalii. Doar 3 liberali au votat „pentru” 
acest amendament.  

Domnul Gheorghe Veziteu întreabă cine a fost “contra”, fiind de părere că, 
“poate a fost cineva <împotrivă>!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
abținerile se contabilizează la voturile “contra”. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că grupul consilierilor județeni ai PNL sunt 
împotriva modului în care domnul președinte înțelege să dea curs discuțiilor pe care le-au 
avut. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu poate fi supus la vot modul de a conduce ședința. 

Dă cuvântul domnului Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean 
Vaslui. 

Domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  întreabă 
dacă au fost colegi consilieri județeni de la PNL care nu au votat amendamentul pentru cele 
două comune PNL. 

Domnul Gheorghe Veziteu informează că s-a abținut. 
Domnul Liviu Iacob declară că toți consilierii județeni ai PNL au votat. 



Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că au fost colegi de la PNL care, ori 
au votat “împotrivă”, ori s-au “abținut”, dar face apel la președintele consiliului județean, 
afirmând că nu i se pare serioasă o astfel de abordare, pentru că la început domnia sa a 
declarat că s-a făcut o alocare de sume care nu se poate modifica și, ulterior, domnul 
vicepreședinte Dan-Mihai Marian a venit cu un amendament care a fost acceptat.  

Consideră că este o regie ieftină și adresează rugămintea de a aborda cu mai multă 
seriozitate alocarea sumelor pentru comune. Este de părere că, atâta timp cât există 
majoritate, nu se vor modifica în niciun fel alocările pentru unitățile administrativ-teritoriale. 
Acest proiect este așteptat de mulți primari din județul Vaslui, care au investiții în 
desfășurare și au nevoie urgentă de bani. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
înțelege semnificația formulării domnului Arcăleanu - “așteaptă mulți primari”, din moment 
ce nu s-a votat nimic în acest sens. 

Menționează: “Cum adică <așteaptă>? Și eu votez <contra>? Ce semnificație are 
această formulare? Știu că primarii așteaptă, știu că au nevoie de bani, știu că trebuie să 
dăm, dar eu sunt <contra>! Aceasta este semnificația. Dacă nici pentru comunele liberale nu 
puteți vota <pentru>, atunci ce să fac eu cu majoritatea, decât să le votăm noi!? (…) 

 Țin să se facă aceste precizări în ședință, să fie reținute de către cei care ne 
urmăresc, că nu poți să fii tot timpul <contra>, doar pentru că nu facem cum vrei tu! Când, 
de fapt, trebuie să beneficieze chiar unități administrativ-teritoriale aparținând formațiunii 
politice care votează <contra>.  

De ce nu puteți vota pentru localitățile liberale?! Cel puțin, faceți abstracție de 
cele care sunt gestionate de PSD sau de alte partied. Dar pentru liberali aveți o problemă?!” 

Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu precizează că, la început, după cum se vede și în  

referatul de aprobare, se spune că s-a făcut o analiză temeinică și că cele 42 de unități 
administrativ-teritoriale sunt cele mai mari urgențe, iar acum se vine cu altele.  

Declară că se dorește sprijinirea fiecărei unități administrativ-teritoriale din 
județul Vaslui și se știe că necesarul depășește 1 mld. lei. Consiliul județean este obligat să 
ceară să se depună necesarul, iar oamenii au depus documentele, potrivit legii fiind obligați 
să facă acest lucru.  

Menționează: “Vă faceți că vedeți numai pe unii! Declarați dumneavoastră, prin 
liberă inițiativă, că unele sunt mai urgente și că altele sunt mai puțin urgente. Aceasta este 
semnificația atitudinii noastre. (…) Faceți un fel de regie, că venim noi cu niște 
amendamente și ne dați șah! Păstrați linia, că depuneam noi amendamente! Credeți că noi 
nu știm să scriem amendamente?! Probabil știm mai bine decît alții, că avem experiență 
multă.  

Acesta este punctul nostru de vedere și așa trebuie să interpretați, nu că nu ținem 
noi la primarul din Boțești sau din Drânceni, sau la alți primari! La toți ținem. Pot să fac un 
amendament acum, pe loc! Îl am redactat, nicio problemă! Cer câte 200.000 mii lei - și vă 
rog să consemnați - pentru toate comunele la care sunt primari liberali și vi le spun acum, ca 
să nu greșesc, inclusiv pentru orașul Negrești. Vă rog să consemnați acest amendament!” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că s-
a încheiat votul la amendamente și că, dacă grupul consilierilor județeni ai Partidului 
Național Liberal nu este de acord niciodată, nici măcar la proprii primari, nu se pot aștepta la 
o atitudine pozitivă din partea majorității. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că au sprijinit întotdeauna primarii liberali și că 
atitudinea pe care o manifestă se datorează modului – care nu este onest și corect - în care se 
dau bani comunelor PNL. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îl întreabă: pe 
domnul consilier județean Veziteu în ce calitate cântărește onestitatea votului. 

Domnul Gheorghe Veziteu răspunde: 



“Eu sunt Veziteu Gheorghe, consilier județean și lider al consilierilor județeni ai 
PNL, și exprim punctul de vedere dominant din acest grup. După cum ați văzut, noi votăm 
independent, fiecare a gândit într-un fel sau altul. (…) Ne mai cereți și socoteală, că de ce 
nu am votat…” 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu a 
cerut acestora socoteală, ci a clarificat o anumită atitudine, pentru ca administrațiile publice 
locale să o cunoască. Nu înțelege de ce domnul Veziteu se supără și adresează acestuia 
rugămintea de a nu mai insulta colegii din majoritate. 

Domnul Gheorghe Veziteu susține că nu a insultat pe nimeni niciodată, ci doar a 
reproșat domnului președinte că le reproșează că ei nu votează.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
doar a vrut să clarifice niște aspecte. Reamintește că cele două amendamente au fost 
admise. 

Întreabă dacă mai sunt intervenții. 
Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob este de părere că situația s-ar rezolva foarte bine dacă domnia 

sa ar accepta și amendamentele făcute de grupul consilierilor județeni ai Partidului Național 
Liberal și ai USR-Plus. Amendamentele care ar fi trebuit discutate cu aceștia le face acum 
domnul vicepreședinte Dan-Mihai Marian sau domnul Liviu Cain.  

Totodată, precizează că și grupul consilierilor județeni ai PNL a făcut un 
amendament care nu a trecut și era normal ca și acesta să treacă.  

Adresează rugămintea de a fi analizate și problemele ridicate de aceștia. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, îi dă dreptate 

domnului Iacob, dar se aștepta ca de-a lungul timpului să observe la acesta o anumită 
atitudine pozitivă. Din moment ce grupul consilierilor județeni ai PNL nu a votat niciodată 
amendamentele propuse de majoritatea consiliului județean, nu se pot aștepta la altceva.  

Domnul Liviu Iacob declară că în cadrul acestei ședințe a votat “pentru” ambele 
amendamente și nu poate domnul președinte să afirme că nu a văzut disponibilitate din 
partea grupului consilierilor județeni ai PNL.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului consilier județean Viorel-Cornel Iordache. 

Domnul Viorel-Cornel Iordache declară că nu înțelege nelămurirea colegilor 
liberali, din moment ce un coleg a făcut un amendament pentru o unitate administrativ-
teritorială unde conducerea este liberală. Poate nu a făcut cine trebuie amendamentul. 

Domnul Liviu Iacob precizează că nu este nimeni supărat și recomandă domnului 
Iordache să facă un amendament pentru comunele Grivița și Bogdănița. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, dă cuvântul 
domnului Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că amendamentul domnului consilier 
județean Afteni avea o hibă: lua dintr-o parte și ducea în altă parte. Dacă ar fi făcut un 
amendament din fondul la dispoziție care ar fi rămas, poate ar fi fost votat - dacă sursa nu ar 
fi fost de a scădea de la altă unitate administrativ-teritorială.  

Domnul Liviu Iacob declară că este de acord cu domnul vicepreședinte Trifan și 
cere permisiunea de a depune un amendament la proiectul de hotărâre. Propune alocarea 
sumelor respective comunelor Grivița și Bogdănița prin diminuarea valorii rămase. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan precizează că amendamentul va putea fi depus cu 
altă ocazie. 

Domnul Liviu Iacob adresează rugămintea ca amendamentul să fie supus votului. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că se 

poate accepta și amendamentul domnului Iacob, care poate fi admis sau respins și adresează 
acestuia rugămintea de a preciza în ce constă amendamentul. 

Domnul Liviu Iacob propune alocarea celor două sume de bani pe care le-a 
menționat domnul Afteni celor două comune, iar sursa va fi suma rămasă. 
 
 



* 
Părăsește videoconferința domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, supune votului 

plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului consilier județean Liviu 
Iacob, la proiectul de hotărâre privind repartizarea către 42 unităţi administrativ-teritoriale 
ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din 
impozitul pe venit, pentru anul 2022, precizând că s-au înregistrat: 12 voturi “pentru” 
(Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bularda Carmen, Chirica Lucian-
Corneliu, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, 
Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana), 18 voturi “împotrivă” (Braniște Sorin, Buzatu Dumitru, 
Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Lupu 
Costică, Marian Dan-Mihai, Popa Bogdan-Vasile, Pricop Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf 
Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară 
Costel) și 2 “abțineri” (Iordache Viorel-Cornel și Miron-Feraru Roxana-Mădălina). 

Nu a votat doamna consilier județean Mihaela-Vica Bîicu.  
Amendamentul propus de domnul consilier județean Liviu Iacob nu a întrunit 

numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 
 

* 
Participă la videoconferință domnul consilier județean Valentin Crețescu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 34. 
 

* 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, cu amendamentele aprobate, precizând că s-au înregistrat: 21 voturi 
“pentru” (Braniște Sorin, Buzatu Dumitru, Cain Dan-Liviu, Căciulă Mădălin-Claudiu, Chirica 
Lucian-Corneliu, Dorin Emil, Gălățeanu Gelu, Huzum Gicu, Iordache Viorel-Cornel, Lupu 
Costică, Marian Dan-Mihai, Miron-Feraru Roxana-Mădălina, Popa Bogdan-Vasile, Pricop 
Ghiorghe, Prisacaru Dan-Eduard, Puf Vasile, Șteimberg Eugenia, Tiron Cristina-Mihaiela, 
Trifan Ciprian-Ionuț, Voicu Vasile, Zară Costel), 2 voturi “împotrivă” (Rotariu Bogdan și 
Veziteu Gheorghe) și 10 “abțineri“ (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu 
Mihai, Bularda Carmen, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, 
Ștefan Gheorghe, Teslariu Iuliana). 

Nu a votat doamna consilier județean Bîicu Mihaela-Vica.   
Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind repartizarea către 45 

unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a unei părți din fondul aflat la 
dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2022. 

 
* 

Notă: Deși în Minuta ședinței ordinare a Consiliului Județean Vaslui din data de 
21.04.2022, votul domnului consilier județean Chirica Lucian-Corneliu a fost menționat la 
“abțineri”, potrivit imaginilor video acesta a votat “pentru” adoptarea proiectului de 
hotărâre. Hotărârea a fost, așadar, adoptată cu 21 voturi “pentru”.  

 
*    

*    * 
IV. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre privind  aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, 
care constituie venituri la bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate 
și dă cuvântul următorilor consilieri: 



1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,  

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean, și 

4. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel, și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
 

* 
Părăsește sala de ședință domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
 

* 
 

Discuţii: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier Mitică Afteni.  
Domnul Mitică Afteni vine cu propunerea ca, din rândul celor care beneficiază de 

gratuitate, să facă parte și cadrele didactice, deoarece acestea se pot duce la muzee în scop 
de documentare, pentru pregătirea orelor, fiind de părere că nu ar fi vorba de o sumă foarte 
mare.  

Citează din anexe: ″atât la muzeul din Vaslui, cât și la muzeul din Bârlad, cadrele 
didactice, indiferent de specialitate, care însoțesc grupuri organizate″. Propune să fie 
eliminată sintagma „care însoțesc grupuri organizate“ și să rămână expresia ″cadre didactice, 
indiferent de specialitate, să beneficieze de  gratuitate la intrarea în muzee, în orice 
situație, să se poată documenta.″  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere 
că orice cadru didactic care vizitează muzeele nu face parte din categoria de vizitatori care 
să pună problema unor gratuități.  

Domnul Liviu Iacob afirmă că nu crede că sunt așa de mulți profesori care, 
mergând în vizită, să cauzeze o așa mare gaură în bugetul muzeului, pentru motivul că ar 
beneficia de gratuitate. Consideră că au fost băgați suficienți bani în aceste muzee, astfel 
încât să poată fi luată o hotărâre de acest fel.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, spune că ar 
trebui să presupunem că toți profesorii din județul Vaslui, de exemplu, și trebuie văzut dacă 
se aplică și pentru profesorii din județele învecinate și din țară, să beneficieze de gratuitate 
la muzeele din județul Vaslui. Afirmă că, dacă profesorii merg la muzeu pentru documentare 
în vederea elaborării unei lucrări, este de acord cu această propunere, deoarece este nevoit 
să facă acest lucru în mod repetat. Sunt persoane cu venituri mult mai mici decât profesorii, 
care plătesc biletul de intrare la muzeu.  

Domnul Mitică Afteni propune adăugarea sintagmei “pentru activități de 
documentare”.  
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, își exprimă 
acordul cu privire la un amendament formulat în acest fel - pentru documentare în vederea 
elaborării de lucrări, de grad, științifice ș.a.m.d.  
               Domnul Mitică Afteni completează: ″documentare și pentru a-și pregăti lecția.″   
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
orice persoană poate apela la un telefon pentru a obține informații în acest scop. Se gândește 



că, la o lucrare de specialitate, dacă este studiată o epocă, de exemplu neoliticul, te duci la 
muzeu pentru că trebuie să vezi piesele.    
               Dă cuvântul doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 
               Doamna Iuliana Teslariu este de părere că nu trebuie minimalizat rolul unui 
profesor. Din experiența proprie de învățător, spune că trebuie, cu proprii ochi, să observe și 
să vadă ce poate să le arate elevilor. Nu se poate duce cu ei așa, ca la defilare. La asta se 
referea și nu crede că trebuie să faci neapărat studii de doctorat. Este necesară o mai mare 
deschidere către profesori, pentru ca aceștia să acceseze muzeul mai des. Declară:  
              ″Poate, introducând această gratuitate, aducem școala mai aproape de muzeu.″  
               Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, este de părere 
că un asemenea gen de argument poate fi adus pentru orice categorie de persoane.  
               Doamna Iuliana Teslariu declară că găsește oportun amendamentul, pentru că deja 
era prevăzut ″cadre didactice care însoțesc grupuri″ și atât dorea, să fie eliminată  această 
condiție ″să însoțească grupurile″. Plecând de la această frază a venit cu ideea 
amendamentului.  
                Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
însoțirea grupurilor nu presupune grupuri formate ad-hoc. E vorba de un cadru didactic care-
și exercită profesia și însoțește un grup de elevi la muzeu, în vederea documentării și toate 
celelalte lucruri. În alte condiții, un cadru didactic care vrea să meargă la muzeu, este egal 
cu oricare alt cetățean. De ce ar plăti unul care are salariul minim biletul la muzeu și de ce 
un cadru didactic, care se duce pentru aceleași motive la muzeu, nu.  Dacă cadrul didactic 
merge și se documentează pentru niște lucrări care țin de profesie și are această obligație, 
practic, e de acord. În baza unei cereri, acesta beneficiază de gratuitate, dar nu pentru 
propria plăcere.  

Întreabă: ″De ce să fim generoși cu cei care au mai mulți bani și nu cu cei care au 
mai puțini? E vorba de raporturi reale dintre diverse categorii de venit.″  

Dă cuvântul domnului consilier județean Vasile Puf. 
Domnul Vasile Puf întreabă:  
“Profesorii să nu plătească și elevii să plătească?!” 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 

practica muzeală din toată lumea este ca și elevii să plătească, dar cu taxe mai mici. 
Întreabă care este formularea exactă a amendamentului domnului Afteni, pentru a-

l supune la vot. 
Domnul Mitică Afteni propune modificarea ultimului punct, astfel: “cadrele 

didactice, indiferent de specialitate, pentru activități de documentare în pregătirea 
anumitor lucrări.” 

Domnul Diana-Elena Ursulescu întreabă dacă se exclude sintagma “cadre didactice 
care însoțesc grupuri” sau se adaugă acest nou punct. 

Domnul Mitică Afteni declară că se adaugă un nou punct.  
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Supune votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului 

consilier județean Afteni Mitică la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor 
locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului si la 
bugetul instituțiilor subordonate, precizând că acesta a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi (33 voturi “pentru”). 

Amendamentul propus de domnul consilier județean Afteni Mitică a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 
mai sunt intervenții. Nu sunt. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, cu amendamentul aprobat. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind  
aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la 
bugetul local al județului si la bugetul instituțiilor subordonate. 



 
* 

Revine în sala de ședință domnul Dan-Mihai Marian, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 34. 
 

* 
VI. Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de 
bunuri imobile  de către Județul Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă dacă 

sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu declară că a remarcat în referatul de aprobare 

elementul de noutate adus de acest proiect de hotărâre, și anume rezolvarea unei situații 
prin procedura pentru achiziție publică a imobilelor.  

A parcurs materialul și, referitor la această procedură,  se vorbește că, după ce 
este trimisă comisia să evalueze, să vizioneze, să vadă ce se întâmplă acolo, ulterior 
vizionării imobilului se va face și un raport de evaluare de către un expert. 

Semnalează că prețul final negociat trebuie să se încadreze în resursele bugetare 
alocate și poate fi cel mult egal cu prețul de piață al imobilului stabilit prin raportul de 
evaluare. Crede că, printr-un silogism sau printr-o comparare cu situația în oglindă, când 
consiliul județean achiziționează prin licitație sau prin negociere directă, în cazul în care 
achiziționează servicii sau produse de la terți, să facă achiziția prin această metodă, a 
negocierii directe. În momentul în care se compară valoarea de evaluare cu ceea ce este la 
dispoziție ca resursă bugetară, se gândește că poate ar trebui făcută o limitare. Să se știe 
″cât avem ca resursă, cine a stabilit acea cifră”.  

Menționează că domnia sa doar ridică în dezbatere această problemă pentru că, se 
pare că ″ab initio cineva a hotărât că atât avem pentru un anumit tip de investiție″. Dacă 
sunt argumente suficiente, le va asculta și va judeca în consecință. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, consideră că e 
foarte bine ridicată această problemă și că e vorba de două proceduri care trebuie aplicate. A 
fost una competitivă și s-a simțit nevoia introducerii celei de-a doua proceduri,  necesară în 
situația în care se cumpără imobile, la modul general, așa cum s-a procedat în cazul 
achiziționării de locuințe pentru medici, pentru a-i stabiliza în județ. Afirmă:  

″Pentru că eu sunt interesat să cumpăr un anumit număr de locuințe, la prețul cel 
mai mic pe care-l găsesc (…); am nevoie de trei, primesc zece oferte, le aleg pe acelea care-
mi convin. Dar ea nu este satisfăcătoare din alt punct de vedere. Pentru că eu vreau să 
cumpăr acel obiect care-mi trebuie mie. Vă amintiți?! Bucata de teren de la drumul județean 
care a rămas în suspans și cu care o să ne judecăm cu cetățeanul. (…) Nu putem să aplicăm 
când vrem noi, ci numai pentru acest caz.” 

Declară că Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad solicită acordul pentru achiziționarea 
unor suprafețe dintr-o clădire în care funcționează muzeul, dar suprafețele respective nu sunt 
ale muzeului. Întreabă:  



″Eu pot să utilizez mecanismul concurențial?! Pentru că e vorba de fosta Bancă 
agricolă (…) Creditorilor li s-au dat diverse părți din ea, și consiliului județean i s-a dat 
partea care i se cuvenea, pe care a transformat-o într-un spațiu muzeal. Deținătorii ne fac 
ofertă, noi vrem să negociem cu dânșii, dar nu avem o procedură. Asta e ceea ce ne-am 
gândit noi, cum să rezolvăm problema aceasta. Sunt o grămadă de vânzători și unii vin sub 
prețul imobilului pe care îl vrem.″  

Domnul Liviu Iacob este de părere că s-a înțeles cât se poate de clar că acolo unde 
nu se poate face concurență, trebuie licitație. Este normal să pornești de la o evaluare 
întocmită, iar în cazul în care suma alocată pentru achiziție este mai mică, trebuie rectificare 
de buget. Probabil a fost o neînțelegere, dar este cât se poate de clar. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, subliniază că 
este o problemă serioasă și că vor fi circumstanțe în care se va practica modalitatea aceasta 
de achiziție.  

Întreabă dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 23 voturi “pentru” și 11 “abțineri“ 
(Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda 
Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, 
Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile  de către Județul Vaslui. 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui. 

Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 
Preia conducerea ședinței vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui domnul 

Ciprian-Ionuț Trifan. 
* 

VII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii 
Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării 
drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, 
periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”, cu modificările și 
completările ulterioare, și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul doamnei consilier județean Mihaela-Vica Bîicu. 
Doamna Mihaela-Vica Bîicu întreabă cum au fost calculate devizele, în funcție de 

care prețuri. Observă că manopera de 25 de lei este unitară și se aplică indiferent de 
categoria de angajat. Vrea să știe cum a fost stabilit prețul manoperei, materialelor și ale 
utilajelor și dacă prețurile care sunt plătite de consiliul județean către LDP, pentru acele 
lucrări, sunt stabilite  printr-o hotărâre. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Constantin Pricope, directorul Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. 
Vaslui. 

Domnul Constantin Pricope  precizează că prețul manoperei a fost stabilit prin 
hotărâre de consiliu județean, tot prin modificarea contractului, în anul 2021. Referitor la 
prețurile materialelor, acestea au fost stabilite cu beneficiarul, pe baza a cel puțin trei 
oferte pentru fiecare material. Informează că membrii comisiei numită prin dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Vaslui au stabilit ca metodă de lucru media aritmetică a 
ofertelor prezentate. Așa s-a ajuns la prețul materialelor, iar manopera este stabilită prin Act 
adițional la contract. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,    
precizează că prețurile sunt într-o continuă creștere, de la lună la lună.  

Doamna Mihaela-Vica Bîicu spune că așa este, dar nu este corect față de ceilalți 
constructori care vin la licitație la consiliul județean. I se pare ciudat același tarif orar pentru 
categorii diferite de muncitori.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,    
apreciază că s-ar putea să vadă prețuri asemănătoare. Declară:  

″Faptul că la licitație dumneavoastră veniți cu 60%, e cu totul altceva!″.  
Dă cuvântul domnului Bogdan Rotariu. 
Domnul Bogdan Rotariu întreabă ce câștigă consiliul județean în cazurile acestea.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 

că nu câștigă.  
Domnul Bogdan Rotariu precizează că dacă se lucrează pe ″principiul drumul 

județean″ și se actualizează prețurile ori de câte ori vrea constructorul, pierde consiliul 
județean. Dar dacă se lucrează cu firme serioase, consiliul județean câștigă. E de părere că 
trebuie făcută licitație anual. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,    
răspunde că pentru a face anual licitația pentru întreținerea drumurilor, ar însemna ca 
drumurile să fie întreținute în noiembrie - decembrie. Întreabă: 
                ″Unde e câștigul consiliului județean? ″ 

Domnul Bogdan Rotariu este de părere că, consiliul județean trebuie să-și facă un 
plan de întreținere a drumurilor, să aibă o situație a stării drumurilor, în primul rând. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,     
răspunde că județul Vaslui se află printre puținele județe care are o societate comercială 
care întreține drumurile și podurile în județ. Are și deszăpezirea în același buget de 30 de 
milioane. Tariful a fost aprobat în anul 2021, iar aici se face vorbire despre materiale, care 
vor fi votate și care, ″ca și negociere, sunt deja perimate ca preț″.   

Doamna Mihaela-Vica Bîicu spune că, totuși, în activitatea Societății “Lucrări 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, 20% din cifra de afaceri ar trebui realizată din alte lucrări pe 
care le execută pentru terți. Vrea să știe dacă la terți ar putea merge cu aceleași prețuri, 
dacă  i se atribuie vreun contract sau i s-a atribuit vreun contract cu acele prețuri.  

Domnul Mitică Afteni întreabă câte lucrări sunt executate pentru terți. 
Domnul Constantin Pricope informează că, în anul 2021, cifra de afaceri din alte 

activități a fost de aproximativ 11%. Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui merge 
cu același preț peste tot, pentru că trebuie să respecte și Legea nr. 98/2016. În calitate de 
autoritate contractantă, nu poate merge cu prețuri diferite. La licitație, oferta Societății 
“Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este aproape de maxim, aproape întotdeauna. 
Consideră că așa trebuie să fie pentru orice constructor.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul doamnei Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu precizează că această hotărâre are ca obiect 
actualizarea respectivelor oferte, strict legat de contractul pe care-l are încheiat Societatea 
“Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui cu Consiliul Județean Vaslui. Nu este vorba de nicio 
altă licitație, este o atribuire directă, făcută în baza unei excepții de la legea achizițiilor. În 



afara contractului, este treaba celor care gestionează activitatea la Societatea “Lucrări 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.  

Doamna Mihaela-Vica Bîicu spune că s-a înțeles acest lucru, doar că a subliniat că 
tariful pe care-l plătește consiliul județean către Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. 
Vaslui este relativ mare, comparativ cu ce câștigă alte societăți de construcții. Societatea 
“Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nu are nicio concurență.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,   
informează că pentru acest lucru s-a făcut acest contract, pentru că este societatea 
consiliului județean care dă dividende la final.  

Doamna Mihaela-Vica Bîicu declară: ″Foarte frumos, dar nu putem compara 
lucrurile, adică nu puteți acuza că vin constructorii cu 60%.″  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,   
declară că județul nu poate face investiții cu Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. 
Vaslui. Toate investițiile sunt scoase la licitație, unde se asigură un cadru competitiv.    

Întreabă dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 19 voturi “pentru” și 14 “abțineri“ 
(Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda 
Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-
Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru modificarea și 
completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2018 privind 
aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente 
întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor 
privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes 
județean”, cu modificările și completările ulterioare. 

 
                                                                  *    
                  *    * 

VIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de 
investiții realizate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui” către 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul 
proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” către 3 
unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui. 

 
 
 



*    
Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
*    

IX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” și dă 
cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,  

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 

*    
*    * 

X. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire 
secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,  

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 

 
*    

Revine în sala de ședință domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
*    



XI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 
la nivelul județului Vaslui” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,  

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
*    

 
Revine în sala de ședință domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 

Județean Vaslui. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 34. 
 

*    
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  

întreabă dacă sunt intervenții.  
Dă cuvântul domnului Gheorghe Veziteu. 
Domnul Gheorghe Veziteu informează că, la inițiativa colegului Lucian-Corneliu 

Chirica, a inițiat două amendamente la acest proiect de hotărâre și cere permisiunea ca 
acesta să prezinte amendamentele.    

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  dă 
cuvântul domnului consilier județean Lucian-Corneliu Chirica. 

Domnul Lucian-Corneliu Chirica precizează că depune două amendamente în 
numele grupului de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal.  

Dă citire amendamentului nr.1: 
 

“Amendament 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare 

pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul 
județului Vaslui” 

 
Grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal propune modificarea 

punctului 3.1. din Nota Conceptuală, în sensul suplimentării numărului de locații de la 8 la 
10, prin construirea a încă 4 stații de reîncărcare, în 2 locații pe teritoriul municipiului Huși.  

Motivare: 
1. Considerăm că este oportun și necesar ca în municipiul Huși să fie amplasate 4 

stații de reîncărcare – ce înseamnă, de fapt, 2 puncte: fiecare punct de reîncărcare este cu 
câte 2 stații -, deoarece orașul este străbătut de un drum european important situat în 
apropierea punctului de frontieră Albița, fapt ce ar permite cetățenilor aflați în tranzit cu o 
mașină electrică prin acest punct de frontieră, să beneficieze de serviciile respectivelor 
stații de reîncărcare ale bateriilor.  

2. Cele 4 stații de reîncărcare ar putea deservi și deținătorilor de autovehicule 
electrice situați pe o rază de aproximativ 30 de km în jurul municipiului Huși.  

3. Valoarea totală a proiectului s-ar ridica la suma de 3.100.000 de lei, sumă 
inferioară valorii maximale stabilită în Ghidul de finanțare, de 4.000.000 de lei.” 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  
precizează că, pentru a fi posibilă propunerea domnului consilier județean, trebuie ca 



Județul Vaslui să dețină proprietatea imobilelor în cauză. Informează că toate UAT-urile din 
județ fac proiecte de acest tip și că s-a făcut o analiză la nivel de consiliu județean. 
Municipiul Huși face proiect propriu, ca unitate administrativ-teritorială, de aceea nu s-a 
regăsit zona Huși. E corectă intervenția și amendamentul, dar asigură că toate UAT-urile au în 
vedere să facă astfel de proiecte pentru stații de încărcare. Eligibile sunt stațiile cu toate 
lucrurile aferente, dar ceea ce înseamnă asigurare de parcare și de open space, asigurarea 
locului de a se intra este apanajul consiliului județean și va fi neeligibil.   

Dă cuvântul domnului consilier județean Lucian-Corneliu Chirica. 
Domnul Lucian-Corneliu Chirica precizează că amendamentul nr. 2 este o 

corectură a textului din Tema de proiectare. 
Dă citire amendamentului nr.2: 

 
“Amendament 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare 
pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul 

județului Vaslui” 
 

Grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal propune modificarea 
textului de la punctul 2.3, lit.a) de la Tema de Proiectare și punctul 7 de la Nota 
conceptuală. 

Practic sunt două texte identice, care diferă puțin față de ceea ce este în Ghidul 
de finanțare care se regăsește pe site-ul AFM, după cum urmează: 

<În amplasamentul tuturor locațiilor se vor asigura toate facilitățile pentru 
funcționarea a două stații de reîncărcare, având capabilitatea de încărcare rapidă în curent 
continuu mai mare sau egală de 50 KW și mai mare sau egală de 22 KW în curent 
alternativ. Stațiile de încărcare vor permite încărcarea simultană la valorile specificate.>  

Pe Nota conceptuală nu este specificat <mai mare sau egal>. 
       Motivare: 

În opinia noastră, puterea stației de reîncărcare ar trebui să fie mai mare de 50 
KW în curent continuu și mai mare de 22 KW în curent alternativ, deoarece în acest mod 
timpul alocat reîncărcării bateriilor va fi diminuat direct proporțional cu puterea crescută a 
stației de reîncărcare și astfel vor putea fi reîncărcate un număr considerabil mai mare de 
mașini electrice pe zi.” 

Menționează că, relativ, este vorba de deducție logică: putere mai mare, timp mai 
scurt, mașini mai multe. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Emilian Agafiței, directorul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Emilian Agafiței precizează că Ghidul apărut la AFM prevede anumite 
condiții care trebuie respectate. Acesta a mai suferit modificări, și pentru fiecare stație se 
prevede minim 50 KW pentru curent continuu și 22 KW pentru curent alternativ.  

Pentru identificarea acestor locații trebuie găsite soluții referitoare la proprietate 
sau administrare. Din acest motiv nu s-a reușit ca, din toate proprietățile aflate în inventarul 
domeniului public al județului Vaslui, să fie găsite mai mult de 8 locații pe teritoriul 
întregului județ. Al doilea criteriu îl reprezintă posibilitatea de a asigura puterea instalației.  

În urma discuțiilor purtate cu administratorul rețelelor electrice, Societatea Delgaz 
Grid, s-a găsit soluția de a duce puterea la 142 KW pe punct, iar pe stație puterea de 72 kW 
(50+22 KW). Menționează că sunt necesare trei transformatoare noi de putere și mărirea 
puterii instalate la cele deja existente. Cheltuiala neeligibilă pentru asigurarea punctelor de 
reîncărcare ar fi mult prea mare comparativ cu ceea ce se cheltuie pe partea eligibilă, maxim 
190.000 lei pe fiecare punct de lucru și ar costa de 5-6 ori mai mult asigurarea infrastructurii. 
E de acord ca soluția cu minim 50 KW din Ghid să fie adoptată.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  
apreciază că pentru primul amendament propus consiliul județean nu are capacitate, însă al 
doilea amendament poate fi luat în calcul.  



Domnul Gheorghe Veziteu, revenind la primul amendament, amintește că Consiliul 
Județean Vaslui a reluat proprietatea asupra unui imobil din Huși din strada 1 Decembrie nr. 
14, pentru că nu mai poate fi făcută acolo o instituție care se adresează unui număr mai mare 
de 50 de oameni cu probleme. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  
precizează că s-au luat în calcul foarte multe locații, însă trebuie să fie însumate mai multe 
lucruri: pe de o parte, să fie rețea care să poată merge, pe de altă parte, să existe 
posibilitatea de a crea spațiu deschis care să ofere posibilitatea mașinilor de a încărca 
oricând, să aibă proprietatea întabulată.  

Domnul Gheorghe Veziteu s-a gândit că, fiind în apropiere spitalul, prin 
comparație, cum s-a făcut la Vaslui, s-a gândit că poate sunt asigurate aceste condiții și 
acolo.   

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  afirmă 
că a luat în calcul și ce a putut extrage acolo cu un cost minimal, având cele trei puncte din 
care unul folosește pentru mărirea capacității și la Casa Armatei, la ce mai este nevoie.  

Domnul Gheorghe Veziteu declară: 
“Acceptând amendamentul nostru de mărire a numărului de stații,  ar însemna, și 

v-a demonstrat colegul, că nu ar rămâne o parte din fond necheltuit. Nu ar fi păcat să nu-l 
folosim?“ 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  
reiterează că i-a explicat domnului consilier județean că UAT Județul Vaslui depune un 
proiect și la fel vor proceda și celelalte UAT-uri din județ care sunt interesate. Dă ca 
exemplu: UAT Județul  Vaslui are stații de încărcare la  Vaslui, dar și  UAT Municipiul Vaslui 
depune un proiect cu 4 puncte în municipalitate. Așa face și municipiul Huși.   

Domnul Gheorghe Veziteu observă: 
″Pe această logică ar trebui, așa cum face Județul la Vaslui, face și primăria din 

Vaslui, așa și la Huși: să facă și județul, și primăria. Nu asta este logica pe care o invocați?!″  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  

precizează că din punct de vedere tehnic, UAT Județul Vaslui nu a putut lua în calcul acest 
lucru, și asta nu pentru că nu și-ar fi dorit să fie și acolo stații. Totodată, apreciază că 
celălalt amendament este de bun augur și-i mulțumește domnului Chirica pentru că l-a făcut, 
pentru că aduce un plus de valoare Notei Conceptuale.  

Întreabă dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 
Supune votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului nr.1 propus 

de domnul consilier județean Lucian-Corneliu Chirica la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații 
de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui”, precizând că s-au 
înregistrat: 14 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 
Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, 
Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, 
Teslariu Iuliana) și 20 voturi “împotrivă”. 

Amendamentul nr.1 propus de domnul consilier județean Chirica Lucian-Corneliu 
nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului nr.2 propus de domnul 
consilier județean Lucian-Corneliu Chirica la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare 
pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui”, precizând că acesta a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (34 voturi “pentru”). 

Amendamentul nr.2 propus de domnul consilier județean Chirica Lucian-Corneliu a 
întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre, cu amendamentul 
aprobat, precizând că s-au înregistrat: 33 voturi “pentru” și 1 “abținere“ (Veziteu 
Gheorghe). 



Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea Notei 
Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare 
pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui”. 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Bogdan Rotariu. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
* 
 

XII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul 
privat al Județului Vaslui  către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Vaslui și cele 83 de școli selectate prin proiectul „Scoala te face OM!” și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui  către 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și cele 83 de școli selectate 
prin proiectul „Scoala te face OM!”. 

 
*    

*    * 
XIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul 
privat al Județului Vaslui  către cei 15 parteneri din cadrul proiectului „Implementarea 
unei soluții de e-guvernare la nivelul  județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor 
publice în sprijinul cetățenilor și mediului de afaceri” și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al Județului Vaslui  către cei 15 
parteneri din cadrul proiectului „Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul 



județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetățenilor și 
mediului de afaceri”. 

*    
*    * 

XIV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea și 
reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere” din 
Raionul Nisporeni, Republica Moldova și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,  

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean, și 

4. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel, și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Discuţii: 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul doamnei consilier județean Iuliana Teslariu. 
Doamna Iuliana Teslariu solicită informații privind alocarea acestor fonduri. 

Întreabă dacă banii provin din același loc de unde se repartizează fonduri pentru sate și 
repararea drumurilor. Constată că, deși județul Vaslui este un județ nevoiaș, întotdeauna se 
găsesc fonduri pentru Republica Moldova. Ar înțelege dacă aceste fonduri s-ar duce către 
spitale și alte nevoi urgente, dar de această dată i se pare absurd că banii sunt investiți într-o 
sală de culturism, în timp ce în Vaslui sunt copii care nu au săli de sport sau nu sunt 
așezământe de bătrâni. Apreciază spiritul caritabil de care se dă dovadă, dar ar dori ca 
această atenție se aplece mai mult asupra celor din județul Vaslui. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că va 
răspunde tuturor întrebărilor la sfârșit. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 

Domnul Liviu Iacob declară că domnul președinte a dat dovadă de generozitate. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 

cuvântul domnului Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui și inițiatorul 
acestui proiect de hotărâre. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
nu este generos la adresa partenerilor din Republica Moldova și că, împreună cu aceștia, se 
pot accesa fonduri de milioane de lei care nu pot fi accesate fără ei. Este o atitudine de 
cooperare, nu de pomană. Există ședințe comune și, anual, se alocă la nivel guvernamental 
sume de sprijin. Dacă dintr-o investiție de 50.000.000 de euro se dau la frații de peste Prut 
50.000 de euro sau 100.000 de euro, pentru unii este o nenorocire.  

Informează că, la Nisporeni, frații moldoveni au făcut o investiție de aproape 
10.000.000 de euro și au amenajat baza sportivă; mai aveau nevoie de această sumă pentru a 
completa investiția care este destinată și programului de acțiuni comune la diverse sporturi 
pe care le face România cu Republica Moldova.  

Întreabă cum ar dori să se procedeze, deoarece legal există acest drept, dar există 
și o obligație morală să se coopereze cu cei de dincolo și dacă se știe că numărul de refugiați 
din Republica Moldova este de zece ori mai mare decât cel din România. 

Totodată, menționează că se face un efort minimal și că același efort este făcut și 
de către județele Iași, Suceava și Neamț. În funcție de numărul voturilor “împotrivă” și 
„pentru” se va decide dacă românii de peste Prut merită un sprijin minimal. Dacă nu, să se 



propună niște modalități de cooperare, să ne dea ei, deși aceștia dau tot concursul în 
accesarea unor proiecte. Acum sunt două proiecte care au valori incomparabile, iar ajutorul 
județului Vaslui este incomparabil cu suma proiectului care nu putea fi accesat fără ajutorul 
lor.  

Doamna Iuliana Teslariu declară că a vrut să știe doar dacă județul Vaslui 
beneficiază de ceva în urma sprijinului dat celor din Republica Moldova, fiind de părere că 
acest tip de mesaj ar trebui adus mai des în discuție și în media, în care să se știe că, deși îi 
ajutăm, și județul Vaslui are un beneficiu. Având în vedere că, la rândul său, este întrebată 
de ce se dau bani doar la moldoveni, cetățenii ar trebui să cunoască aceste informații. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 
înțelege de unde a apărut ideea că în Vaslui nu sunt săli de sport.  

Doamna Iuliana Teslariu susține că nu este sală de sport la Școala nr.6 “Mihai 
Eminescu” Vaslui, dar mai sunt și alte școli care nu au săli de sport. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă ce 
beneficiu ar putea exista dintr-un sprijin minimal dat fraților de peste Prut. Aceștia au nevoie 
de un beneficiu, deoarece piața lor s-a închis și nu sunt competitivi din punct de vedere 
industrial. Ei produceau niște bunuri și le vindeau în Belarus și în Rusia. Este o țară care nu 
poate să se dezvolte.  

Dacă sunt ascultate opiniile unor cetățeni care nu înțeleg despre ce este vorba și 
sunt transmise anumite opinii greșite, se va forma o opinie negativă la adresa celor din 
Republica Moldova. Ar trebui promovate niște comportamente empatice.  

Domnul Mitică Afteni susține că nu este un ajutor atât de mic, fiind vorba de 
100.000 de euro, mai ales că pentru comunele Grivița și Bogdănița nu au fost 100.000 de lei. 
Guvernul PSD-PNL a propus Legea nr. 212/2022 care urmează să fie promulgată, prin care se 
alocă 100.000.000 de euro către Republica Moldova.  

Întreabă dacă ar fi oportun, în acest moment, să se aloce cei 100.000 de euro în 
Moldova, în loc să fie alocați pentru nevoile curente ale cetățenilor județului Vaslui.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,  
precizează, referindu-se la cei 100.000 de euro pentru baza sportivă de la Nisporeni, că, în 
completare, Consiliul Județean Vaslui primește aproape 4.000.000 de euro din fonduri 
transfrontaliere. Totodată, bugetele noastre primesc în completare niște sume de bani care, 
doar cu sprijinul lor, pot fi primite. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că trebuie admis că sunt unele persoane care au 
păreri diferite și vot diferit. Respectă punctul de vedere al domnului președinte care a adus 
argumente pertinente pentru a continua sprjinul pentru Republica Moldova și adresează 
rugămintea de a fi îngăduitori unii cu alții.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, susține că acest 
ajutor trebuie să se manifeste într-un sprijin financiar, însă există persoane care sunt de 
părere că ar trebui să le fie dat ajutorul, dar să nu le fie dat nimic. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă mai sunt intervenții. Nu sunt. 

Nemaifiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 28 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” 
(Arcăleanu Marius-Marian) și 4 “abțineri“ (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Pălăduță Louis-
Iulian și Teslariu Iuliana). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea finanțării 
proiectului “Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția 
anexei noi a sălii de haltere” din Raionul Nisporeni, Republica Moldova. 

 
* 

Părăsește sala de ședință domnul consilier județean Mitică Afteni. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 32. 

 
* 



XV. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitalizarea activității 
Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223/MySMIS 
2014 + 153593 și a cheltuielilor legate de proiect și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea proiectului "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru 
creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223/MySMIS 2014 + 153593 și a cheltuielilor legate de 
proiect. 

*    
*    * 

XVI. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad și dă cuvântul 
următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (32 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad. 

 
* 

Părăsește sala de ședință doamna consilier județean Cristina-Mihaiela Tiron. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 31. 

 
* 

 
XVII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 168 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, cu modificările ulterioare și dă cuvântul domnului Cain Dan-Liviu, 
preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea 
consiliilor locale, pentru a prezenta avizul la proiectul de hotărâre. 

Domnul Cain Dan-Liviu precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 
dacă sunt intervenții. Nu sunt. 

Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 
proiectului de hotărâre, precizând că s-au înregistrat: 30 voturi “pentru” și 1 “abținere“ 
(Veziteu Gheorghe). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea pentru modificarea poziției 
nr. 168 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Mircea Mamalaucă, directorul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad. 

Domnul Mircea Mamalaucă informează că Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad va 
redeschide în seara zilei de 13 mai, ora 1945, cu sprijinul consiliului județean, un spațiu care a 
fost în reabilitare timp de câțiva ani de zile.  

Adresează tuturor invitația de a participa la eveniment, pentru a vedea în ce au 
fost investiți banii în ultimii 2 - 3 ani. Muzeul se va redeschide cu expoziția de excepție 
Bienala internațională “Nicolae Tonitza”, ediția a IV-a, cu peste 180 de participanți din 40 de 
țări. 

Domnul Mitică Afteni precizează că a vizitat Casa Sturdza din Bârlad și arată foarte 
bine, însă propune ca, împreună cu Consiliul Local Bârlad, să se renoveze clădirea de 
garsoniere de alături, care arată dezastruos. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, arată că, dacă 
este vorba de acel bloc care este pe jumătate reabilitat, unde au fost construite locuințe 
pentru salariații din instituțiile subordonate ce nu puteau să își achiziționeze o locuință,  
acesta va fi preluat de Consiliul Județean Vaslui pentru a continua reabilitarea. 

Totodată, menționează că acest bloc este gestionat și este proprietatea Consiliului 
Local Bârlad. Întrucât nu au avut disponibilitatea să-l reabiliteze, va fi preluat de consiliul 
județean pentru a fi reabilitat, așa cum s-a reabilitat și cealaltă jumătate, solicitându-l 
Consiliului Local Bârlad la vremea respectivă.  

Informează că a solicitat deja Consiliului Local Bârlad aceste locuințe, pentru a 
putea fi reabilitate, dar este nevoie de o sumă foarte mare de bani, peste 100.000 de euro. 

Totodată, precizează că s-au făcut demersuri în acest sens, dar au intervenit 
anumite probleme din cauza cărora nu a putut fi reabilitat integral, deoarece unele locuințe 
au fost cumpărate. Nici Consiliul Local Bârlad nu a putut să facă nimic, dar, în momentul de 
față, au decis să le ia cu tot cu acele locuințe. Se va negocia cu acei proprietari, propunându-
le să rămână în locuințele lor, să supună blocul unui proces de reabilitare, și ei să-și suporte 
costul reabilitării. Dacă nu vor fi de acord cu acest lucru, li se va propune vânzarea lor, 
precizând că în trecut au fost vândute cu echivalentul sumei a 50 de lei din zilele noastre, și 
poate că acum vor vrea o sumă mult mai mare. Dacă nu, vor fi reabilitate tot de consiliul 
județean, iar costul reabilitării va fi recuperat în instanță.  
 

* 
Revin în sala de ședință domnii consilieri județean Mitică Afteni și Cristina-

Mihaiela Tiron. 
Numărul membrilor consiliului județean prezenți la ședință este 33. 

 
* 

XVIII. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui 
în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - 
Vaslui”, cu modificările ulterioare și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 



2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,  

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean, și 

4. Tiron Cristina-Mihaiela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie 
copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel, și doamna Tiron Cristina-Mihaiela 

precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea pentru 

aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2020 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - 
istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cu modificările ulterioare. 
 

*    
*    * 

XIX. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de in`vestiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – 
Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, 
rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă) și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, și 

3. Zară Costel, secretarul comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi 
privat de interes judeţean,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Domnii Cain Dan-Liviu, Puf Vasile și Zară Costel precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre.  
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, întreabă 

dacă sunt intervenții. Nu sunt. 
Nefiind intervenții, supune votului plenului consiliului județean adoptarea 

proiectului de hotărâre. 
Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost adoptată hotărârea privind 

aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de in`vestiții 
“Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean 
Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare 
mecanică de scenă). 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului Dan-Mihai Marian. 

Domnul Dan-Mihai Marian dorește să informeze, întrucât colegii de la USR au 
ridicat problema localității Bârlad și a aspectelor care îi preocupă pe toți, și chiar să solicite 
sprijin, atât colegilor de la USR, cât și a celor de la PNL, întrucât Consiliul Județean Vaslui, 
împreună cu Primăria Municipiului Bârlad, a lucrat la inițierea unui proiect de hotărâre de 
guvern pentru trecerea în proprietatea UAT Bârlad a zonei Prodana. 



Menționează că funcționarii din cadrul consiliului județean au lucrat intens la acest 
proiect, este finalizat și se află de ceva vreme pe masa domnului prefect. Este nevoie doar de 
o simplă semnătură pentru a se iniția de către Guvernul României acest proiect de hotărâre. 
Sunt și alte instituții care pot ajuta Bârladul. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Dan-Liviu Cain. 

Domnul Dan-Liviu Cain adresează rugămintea de a lămuri problema cu participarea 
on-line la ședința consiliului județean, întrucât nu este corectă atitudinea unor colegi care 
participă on-line, față de cei care participă fizic la ședința consiliului județean. Precizează că 
domnul Dorin Emil este plecat în pelerinaj prin țară și nu i se pare corect, ținând cont de 
faptul că acum nu mai este Covid. 

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că, 
uneori, există situații speciale în care unii colegi nu pot participa fizic la ședința consiliului 
județean. Pentru că fiecare se poate afla într-o astfel de situație, face apel la toți membrii 
consiliului județean, să dea dovadă de înțelegere. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
menționează faptul că, potrivit Codului administrativ, se poate participa on-line la ședința 
consiliului județean. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Dorin Emil. 
Domnul Dorin Emil își cere scuze că nu se află în sala de ședință, fiind pentru 

prima dată când lipsește. Informează că se află în Grecia, pentru a fi împreună cu familia în 
preajma sărbătorilor Pascale, călătoria fiind programată în urmă cu un an.  

 
*    

*    * 
V. Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea 
reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Lucrări 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și dă cuvântul următorilor consilieri: 

1. Cain Dan-Liviu, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, și 

2. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze,  programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană,  

pentru a prezenta avizele la proiectul de hotărâre. 
Președinții celor două comisii de specialitate precizează că s-a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

menționează că legislația în vigoare prevede că evaluarea activităţii membrilor care solicită 
reînnoirea mandatului se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de 
selecţie. Aceasta se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, 
președintele acesteia trebuind să-și desfășoare activitatea în cadrul Consiliului Județean 
Vaslui. 

Întrucât comisia trebuie să aibă în componență specialiști în recrutarea resurselor 
umane, inițiatorul proiectului de hotărâre propune ca membrii comisiei de selecție să fie 
următorii: 

1. – membri titulari: 
a) Ciobanu Ramona-Alina – Șef serviciu Serviciul Managementul Resurselor Umane, 

președinte; 
b) Buhuș Rodica – consilier juridic Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea 

Consiliilor Locale, membru; 
c) Andronic Marilena-Eugenia – Șef birou Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-

Media, Informații Cetățeni, membru; 
d) Buhuși Anca-Elena – consilier Serviciul Managementul Resurselor Umane, secretar. 

    2. – membri supleanți: 



a) Gache Cristina-Valeria – Șef Serviciu Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea 
Consiliilor Locale, președinte; 

b) Bocăneț Ionela – consilier Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor 
Locale, membru; 

c) Benchea Corina – consilier Serviciul Managementul Resurselor Umane, membru; 
d) Rusu-Mardare Ionela – consilier Serviciul Managementul Resurselor Umane, secretar. 

Întreabă dacă sunt alte propuneri, intervenții.  
Dă cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 
Domnul Mitică Afteni precizează că în documentația pusă la dispoziție, la pagina 6 

din anexa nr.1, la punctul Oiective strategice ale SOCIETĂȚII LDP SA Vaslui, la obiectivul 
strategic Orientarea către client, lipsește acțiunea la ultima liniuță “modul de desfăşurare a 
interacţiunii cu clienţii pentru a obţine relaţii cât mai bune pe termen lung şi economic 
avantajoase”. Ar trebui să se menționeze „îmbunătățirea modului de desfăşurare a 
interacţiunii cu clienţii pentru a obţine relaţii cât mai bune pe termen lung şi economic 
avantajoase”. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu precizează că se va corecta sintagma “modul de 
desfășurare a interacțiunii” cu “îmbunătățirea modului de desfășurare a interacțiunii”. 

Domnul Mitică Afteni precizează, totodată, că la același punct Oiective strategice 
ale SOCIETĂȚII LDP SA Vaslui, la obiectivul Competența profesională, la ultima liniuță 
sintagma “evaluarea atentă a angajaţilor” nu este corectă. Ar trebui să se menționeze 
“evaluarea angajaţilor”. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu recomandă domnului consilier județean Afteni să 
formuleze observația sub forma unui amendament, pentru a se face corecturile necesare. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Gheorghe Veziteu. 

Domnul Gheorghe Veziteu declară că a luat notă de intenția de a se reînnoi 
mandatele a 4 dintre membrii actuali și opinează că, poate ar fi necesar să fie reconstruit 
Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, întrucât 
oamenii au mai fost în această ipostază. Consideră că, reînnoindu-le mandatele, nu se face 
altceva decât să stagneze activitatea acolo. 

Dacă s-ar dori un alt nivel al acestei întreprinderi ar trebui revigorat și Consiliul de 
administrație. Dă ca exemplu bugetul planificat pe anul acesta care prevede 30.188.000 de 
lei, în vreme ce în anul precedent s-au obținut venituri de 51.830.000 de lei. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, susține 
că a fost explicat acest lucru în momentul în care a fost votat bugetul.     

Domnul Gheorghe Veziteu declară că, Consiliul de administrație este ales pe baza 
faptului că are o strategie, să dezvolte societatea. Apreciază că un consiliu de administrație 
care vine cu o asemenea propunere, nu este realist sau nu apreciază corect ceea ce se 
întâmplă acolo. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, îi 
propune domnului consilier județean Gheorghe Veziteu să vadă ce se întâmplă cu Goscom-ul 
și cu Transurb-ul în noua viziune și apoi să fie pus experimentul și pe consiliul județean. 

Domnul Gheorghe Veziteu precizează că se referă la ce ține de consiliul județean. 
Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, declară că nu 

este nevoie de nicio revigorare, ci este o propunere legală de prelungire a mandatului, 
deoarece se știe de unde s-a plecat cu această societate și unde s-a ajuns.  

Pe parcursul anului societatea atrage resurse suplimentare, dar care nu pot fi 
prognozate, doar dacă sunt găsite și nu poate fi stabilită comparația între propunerea de anul 
acesta de buget și rezultatul obținut la sfârșitul anului trecut. Nici în anul anterior societatea 
nu și-a propus 51 mil. de lei, pentru că nu avea cum – știa câți bani sunt și ce contracte avea, 
dar atrăgând resurse suplimentare și consiliul județean având disponibilități suplimentare, se 
poate permite mai mult. Deocamdată, să prelungească aceste mandate pentru a putea 
funcționa, prelungirea având o perioadă stabilită de lege. Se vor reînnoi mandatele consiliului 
de administrație; dacă nu, se vor alege alți administratori.   



Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob.  

Domnul Liviu Iacob dorește să discute despre cifra de afaceri, coeficientul de 
performanță, care este mai mare sau egal cu 30.200 de lei, ceea ce înseamnă că este 
performanță. 

În calitate de acționari unici ar trebui să fie interesați de o activitate în creștere, 
crescând și indicatorii de performanță în baza cărora va aprecia sau nu Consiliul de 
administrație. Nu poate spune că nu și-au făcut treaba, deoarece au făcut mai mult decât și-
au propus, dar ținând cont de anii anteriori, când în anul 2020 au făcut 40.000 de lei și în anul 
2021 au avut 53.000 de lei, consideră că majorarea de la 23.000 de lei aprobată în 2021, la 
30.000 de lei este cam mică. Indicatorul de performanță ar trebui să fie mai mare. Propune 
ca cifra de afaceri să fie măcar 35.000 de lei, dacă nu 40.000 de lei.     

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, declară 
că la 53.000 de lei cum a fost anul trecut, 80% ar însemna 42.000 de lei - 43.000 de lei, și 
întreabă de unde ar putea fi luate aceste sume, dacă bugetul este de 30.000 de lei. La un 
moment dat, cei 30.000.000 de lei pot însemna 80% și ar trebui mers la 35.000.000 de lei, dar 
consiliul județean trebuie să aibă cei 80% din sumă, deoarece contractele sunt 80% cu 
consiliul județean și nu are voie mai mult de 20% din cifra de afaceri, conform Oficiului 
Concurenței.  

Domnul Liviu Iacob susține că în lege scrie că ei pot face mai mult. Nu ar trebui să 
se facă o societate comercială pentru a fi ținută cu bani de la stat.  

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că 
taxele și impozitele sunt datorii ale cetățenilor către stat și că banii dumnealui sunt banii lui. 
TVA-ul este o taxă a statului.  

Precizează că este bună propunerea, dar nu poate fi luată în seamă, deoarece se 
dorește a fi fixați niște indicatori care an de an să nu poată fi îndepliniți, pentru că nu au o 
bază reală.   

Domnul Liviu Iacob susține că dorința de a avea performanță trebuie pusă pe 
primul loc.   

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, menționează că 
aceasta a fost mereu linia continuă de îmbunătățire a performanței. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Marius-Marian Arcăleanu. 

 Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că a solicitat informații și în cadrul 
comisiei de specialitate, dar nu le-a primit. Ar fi dorit ca membrii Consiliului de administrație 
să fi fost prezenți la ședința consiliului județean, întrucât proiectul de hotărâre face referire 
la reînnoirea mandatelor lor, dar nu l-a văzut decât pe domnul director. 

Declară, totodată, că, dacă se accesează site-ul Societății “Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui, sunt multe informații lipsă, iar Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice obligă societatea la 
publicarea anumitor informații.  

Face referire la faptul că a mers în teren cu o săptămână în urmă și a remarcat că 
pe DJ 244K sunt câteva probleme. Solicită lămuriri privind situația acestui drum județean, 
declarând că nu doar dumnealui este interesat, ci și mulți cetățeni care tranzitează zilnic 
acel drum, între Vaslui și Tanacu. Situația acestui drum persistă într-o stare foarte rea de mai 
bine de 5 ani de zile. Acesta este doar un exemplu legat de Societatea “Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui. Mergând acolo recent, a constatat că   nu erau cele mai bune condiții de 
lucru, deoarece nu exista nicio semnalizare de drum în lucru.  

Menționează că a asistat personal la câteva incidente: două mașini care s-au 
împotmolit în materialul lidonit împrăștiat de cei de la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” 
S.A. Vaslui, ceea ce îl face să creadă că nu este una din cele mai bune activități, chiar ale 
acestor membri ai Consiliului de administrație. Din acest motiv, propune ca proiectul de 
hotărâre să se refere nu la reînnoirea mandatelor acestor membri ai Consiliului de 
administrație care nu sunt prezenți la ședința consiliului județean, ci să se pornească 



procedura de selecție conform legii, pentru că sunt și alți profesioniști în domeniu care ar 
putea să facă treabă mult mai bună la această societate.  

Adresează rugămintea de a fi menționat în procesul-verbal al ședinței răspunsul 
domnului președinte Dumitru Buzatu legat de DJ 244K, porțiunea de la Muntenii de Sus la 
Tanacu. Întrebarea este adresată de cetățenii care doresc să știe ce se întâmplă acolo și  
când se va pune covor asfaltic pe acest drum.    

Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, precizează că și-
a exprimat punctul de vedere de foarte multe ori în mass-media și, prin urmare, va lua 
cuvântul domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că există o investiție de 7,65 km între Bălțați și Tanacu, dar nu acea investiție a 
dus la deteriorarea drumului în cei 5 ani de zile, ci alte investiții pe care le-au avut 
comunitățile în zonă. Lidonitul este un material care face o priză mai bună pentru 
întreținere. Pe perioada în care va trebui să fie finalizat drumul de 7,65 km de drum, s-a 
depus un proiect de 19 km care reprezintă DJ 244K de la DN24, joncționând cu cel de 7,65 km 
și continuând până la Vinețești. Speră ca prin programul ”Anghel Saligny” să aibă succes cu 
această parte. Dacă nu, bucata de drum de la Tanacu spre Muntenii de Sus se va face din 
surse proprii. Declară că speră să aibă succes pentru a închide acest drum de la cota DN24, 
până la cota Vinețești, respectiv E581.  

Precizează că nu este apanajul său când se dă un răspuns, ci este apanajul 
Guvernului României care a făcut acest program încă de acum 1 an de zile. Speră ca lunile 
viitoare să primească un răspuns la toate proiectele pe care județul Vaslui le are, consiliul 
județean având 50 de km spre finanțare la Anghel Saligny și două poduri, un pod individual și 
unul în cadrul unui drum.  

Ar trebui să investească, dar, dacă vor investi banii, nu îi vor mai primi înapoi prin 
programul ”Anghel Saligny”, deoarece nu este la fel ca la PNDL 2 unde, dacă s-ar fi făcut 
ceva, s-ar fi luat în calcul doar cofinanțarea și s-ar fi rambursat niște bani. În cazul acestui 
nou program, dacă consiliul județean întreține drumul și se face la cota de viabilitate pe care 
și-o doresc cu toții, acei bani vor fi relocați din bugetul consiliului județean. Ar trebui să fie 
așteptat un răspuns, deoarece mai este puțin timp. 
  Domnul Marius-Marian Arcăleanu așteaptă cu interes răspunsul domnului 
președinte Dumitru Buzatu, fiind convins că nu îi convine. Intenția dumnealui nu este de a-l 
critica, ci de a rezolva problema acestei mici porțiuni de drum pe care locuitorii circulă de 7 
ani de zile. Ar putea să critice spunând că programul ”Anghel Saligny” este din toamna anului 
trecut și nu este de 5 ani de zile, dar nu o face. Datoria sa este de a găsi o soluție, deoarece 
vor veni căldurile și va fi foarte rău pe acel drum. 

Știe că nu este singurul drum în această situație, ci că mai sunt și altele, cum ar fi 
Codăești-Tăcuta, dar această porțiune este la nici 10 km de municipiul Vaslui. Sunt zeci de 
persoane care fac naveta zilnic și adresează rugămintea de a fi găsită o soluție și să nu se mai 
aștepte răspuns, ci drumul să fie făcut de către consiliul județean.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că mai este de turnat un strat de 7,65 km. Drumul acela a devenit așa, deoarece 
s-a turnat la Benești și la Tanacu. Ar trebui văzut ce s-a făcut în acea zonă din punct de 
vedere al infrastructurii, de s-a ajuns în această situație. Mașinile care urcă în zona aceea nu 
se pot cântări și a fost atrasă atenția să nu fie stricate două drumuri pentru a fi făcut unul. S-
a ajuns într-o astfel de situație din cauza anumitor construcții pe care acum vor trebui să le 
rezolve. Trebuie rezolvată mai întâi toată problema de infrastructură din acea zonă, pentru a 
nu se face de două ori investiții. În ceea ce privește drumul Rediu Galian – Tăcuta, acesta se 
va termina anul acesta.   
       Domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, observă că 
domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu încearcă să rezolve problema de la 
Tanacu, dar nu va putea, ci o va rezolva consiliul județean. Nu știe când se va rezolva, dar 
precizează că problema acestui drum se va rezolva în viitor. 

A luat foarte în serios problema, aflându-se foarte aproape de comunicarea 
rezultatelor evaluării proiectelor depuse și, în luna ce urmează, vor avea pe masă 



răspunsurile la această problemă. Nu se pot face investiții peste investiții și se va aștepta 
răspunsul pe acel proiect. Pe acel tronson de drum a fost un covor asfaltic foarte vechi care 
nu mai corespundea valorilor de trafic actuale și tonajelor actuale și, din acest motiv, a ajuns 
în această stare. Dacă se dorește să se facă o investiție, trebuie urmat întregul parcurs 
procedural care să conducă la această investiție.  

 O altă variantă ar fi să fie făcută o reparație pentru acea porțiune de drum, dar au 
fost făcute niște demersuri și nu ar avea nicio valoare să fie făcută o reparație superficială. 
Investițiile în drumuri, în rețelele de apă și canalizare sunt investiții de durată și trebuie să 
urmeze parcursul procedural pentru atragerea de fonduri pentru realizarea acestor investiții 
și apoi parcursul procedural pentru execuție. Un exemplu în acest sens este drumul strategic 
unde se stă, datorită evoluției economiei mondiale, și nu a celei românești. Se așteaptă 
sprijin din punct de vedere normativ, pentru a se putea adapta legile noastre la situația 
economică care s-a creat și care a generat o creștere de prețuri. Contractele nu se pot 
adapta la această situație economică. 

Este necesar să fie așteptat acordul, o parte din acest ajutor a fost generat. S-a 
adoptat ordonanța, urmând primirea indicatorilor pentru a putea fi puși în formulele 
respective. 

Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că problemele sunt mai bine de 5 ani 
de zile și că programul ”Anghel Saligny” a apărut în toamnă. Ca strategie, acest drum putea fi 
peticit pentru a putea fi funcțional și în momentul de față. Îi propune domnului președinte să 
meargă împreună la Tanacu. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
informează că merge des pe drumurile județene cu reprezentanții Direcției tehnice, le 
cunoaște milimetric și nu trebuie să dea explicații când și la ce oră merge.  

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului observațiile făcute de domnul consilier județean Mitică Afteni. 

Doamna Diana-Elena Ursulescu precizează că este un amendament de formă la 
anexa nr.1. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului consilier județean 
Mitică Afteni, la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea 
reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui. 

Cu unanimitate de voturi (33 voturi “pentru”) a fost aprobat amendamentul 
domnului consilier județean Mitică Afteni.           

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
adresează rugămintea ca membrii comisiei formată din domnii Lupu Costică, Pricop Ghiorghe 
și Afteni Mitică să-şi intre în atribuţiuni. 

Dă cuvântul domnului consilier județean Liviu Iacob. 
Domnul Liviu Iacob declară că a făcut o propunere în care era vorba de a stabili 

criteriile de performanță. 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 

precizează că acum se votează o comisie. 
Domnul Liviu Iacob declară că înainte de a vota comisia s-a votat un amendament. 

Domnia sa a propus să modifice acel criteriu de performanță legat de cifra de afaceri. În 
anexă, cifra de afaceri este menționată ca un criteriu de performanță la 30.000 de lei și ar 
dori să fie crescută la 35.000 de lei. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
precizează că dacă au fost asigurați 30.000 de lei și 20% poate face apanajul extern, ar trebui 
înmulțită această cifră pe care au asigurat-o cu 120%, iar la 120% ar fi o cifră de afaceri 
corectă.  

Dă cuvântul domnului Mircea Țuțuianu. 
Domnul Mircea Țuțuianu susține că este un proiect de hotărâre prin care se aprobă 

procedura de evaluare, nu se reînnoiește niciun mandat, deocamdată. Acum se aprobă 
procedura la care vor lua parte cei care au depus cereri de reînnoire. În urma procedurii, se 



va hotărî dacă vor fi reînnoite mandatele sau nu, deoarece în matrice există o serie de criterii 
– nu cele financiare care s-au îndeplinit -, ci și legate de alte aspecte, iar comisia poate spune 
unui membru că mandatul său nu poate fi reînnoit. Ulterior, când se va veni cu proiectul 
final, cu rezultatul selecției, poate cei propuși se vor prezenta și vor face cunoștință cu 
membrii.  

În ce privește observația că anumite informații nu se regăsesc pe site-ul societății, 
adresează domnului consilier județean rugămintea de a preciza exact la ce informații se 
referă, pentru a putea lua măsurile necesare. Domnia sa a verificat și sunt publicate toate 
informațiile cerute de lege.  

Referitor la cele două documente solicitate, acestea nu au fost trimise, pentru că 
sunt publice. Pe site-ul societății se află toate rapoartele Consiliului de administrație anuale 
și semestriale, iar contractele de mandat sunt anexă la hotărârea consiliului județean din 
2018. Pentru mai multe detalii stă oricând la dispoziția domnilor consilieri județeni. 

 Domnul Marius-Marian Arcăleanu precizează că nu a văzut pe site Raportul de 
activitate al Consiliului de administrație pe anul 2021. Îl întreabă pe domnul Mircea Țuțuianu 
dacă, după opinia sa, consideră că site-ul Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui 
prezintă toate informațiile. 

Domnul Mircea Țuțuianu precizează că site-ul prezintă toate informațiile, conform 
legislației guvernanței corporative. În ce privește Raportul semestrial de la 30.06.2021, 
acesta se află pe site-ul societății, iar cel de la 31.12.2021 este strâns legat de situațiile 
financiare. Acestea nu sunt întocmite încă, nu sunt aprobate de AGA. Imediat sau 
concomitent se va lucra și la acest raport, termenul limită de depunere a bilanțului fiind luna 
mai, când se vor aproba și aceste documente. Consiliul de administrație va elabora raportul 
de activitate, dar neavând situațiile financiare pentru a putea fi trecute sume certe și 
informații reale în acel raport, acesta nu a putut fi realizat. 

 Domnul Marius-Marian Arcăleanu a observat că există pe site raportul de la 
30.06.2021. În raportul de activitate pe care l-a solicitat există și alți indicatori care trebuie 
prezentați, nu doar cei financiari. Procentul financiar este un procent destul de mic.  

Domnul Mircea Țuțuianu precizează că nu toți cei 5 membri au depus cerere de 
reînnoire. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, dă 
cuvântul domnului consilier județean Mitică Afteni. 

Domnul Mitică Afteni este de părere că proiectul de hotărâre ar trebui să se 
denumească astfel: ”aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor 
membrilor ... și selecția următorilor  membri.” 

Domnul Mircea Țuțuianu declară că este altă procedură, pentru că în urma acestei 
selecții pot fi posturi vacante care nu se reînnoiesc și atunci se va ști câte posturi vacante 
sunt, iar în urma evaluării se va face o procedură de selecție. Nu pot fi făcute concomitent. 

Domnul Mitică Afteni consideră că, în aceast caz, punctul 2 de la art.3 “realizează 
evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reînnoirii mandatului”, nu își mai 
are rostul, deoarece se evaluează oricum, chiar dacă a depus cerere, chiar dacă nu au depus.   

Doamna Diana-Elena Ursulescu precizează că vor fi evaluați doar cei care au depus 
cerere. 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean aprobarea amendamentului domnului consilier județean 
Liviu Iacob privind creșterea cifrei de afaceri la 35.000.000 de lei, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor 
Consiliului de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, precizând că 
s-au înregistrat: 13 voturi “pentru” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu 
Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 
Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Ștefan Gheorghe, Veziteu Gheorghe, Teslariu 
Iuliana) și 20 voturi “împotrivă”.  

Amendamentul propus de domnul consilier județean Liviu Iacob nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat. 
 



*    
*    * 

 
Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, prezintă 

procedura de vot: potrivit art. 8 alin.(6)-(8) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Vaslui, exercitarea votului se face prin folosirea următoarei proceduri: 
fiecare consilier judeţean primeşte câte un buletin de vot, pe care este trecut numele 
candidaţilor propuşi și funcția pentru care aceștia candidează. Se va intra în cabina de vot, 
iar pentru exprimarea opţiunii se va bara în dreptul candidatului printr-o linie unul dintre 
cuvintele  da sau nu. 

Invită Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.  
 
 

*     EXERCITAREA VOTULUI    * 
 

              Domnul consilier județean Costică Lupu efectuează apelul nominal al consilierilor 
județeni la intrarea în cabina de vot și, pe rând, fiecare consilier județean își exercită 
dreptul de vot. 

* 
             Nu participă la vot domnii consilieri județeni Valentin Crețescu și Emil Dorin, fiind 
prezenți on-line la ședință. 

*    
 

La reluarea lucrărilor, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului 
Județean Vaslui, dă cuvântul domnului consilier județean Ghiorghe Pricop pentru a prezenta 
procesul-verbal cu rezultatul votului secret. 

                                                                   
* 

Domnul  Ghiorghe Pricop prezintă procesul-verbal privind  rezultatul votului secret 
exprimat de consilierii județeni: 

Numărul voturilor valabil exprimate pentru a fi desemnați ca membri titulari în 
cadrul Comisiei de selecție pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție:   

1. membri titulari: 
- doamna Ciobanu Ramona-Alina – președinte: 26 voturi “pentru” și 2 voturi 

“împotrivă”; 
- doamna Buhuș Rodica - membru: 26 voturi “pentru” și 2 voturi “împotrivă”; 
- doamna Andronic Marilena-Eugenia - membru: 26 voturi “pentru” și 2 voturi 

“împotrivă”; 
- doamna Buhuși Anca-Elena - secretar: 25 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”. 
Numărul voturilor nule: 3 

    2.  membri supleanți: 
- doamna Gache Cristina-Valeria  - președinte: 25 voturi “pentru” și 3 voturi 

“împotrivă”; 
- doamna Bocăneț Ionela – membru: 25 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”; 
- doamna Benchea Corina – membru: 25 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă”; 
- doamna Rusu-Mardare Ionela – secretar: 25 voturi “pentru” și 3 voturi 

“împotrivă”. 
Au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi desemnați în Comisia de selecţie 

pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție: 
1. membri titulari: 
- doamna Ciobanu Ramona-Alina – președinte; 
- doamna Buhuș Rodica - membru; 
- doamna Andronic Marilena-Eugenia - membru; 
- doamna Buhuși Anca-Elena - secretar. 
    2.  membri supleanți: 



- doamna Gache Cristina-Valeria  - președinte; 
- doamna Bocăneț Ionela – membru; 
- doamna Benchea Corina – membru; 
- doamna Rusu-Mardare Ionela – secretar. 
Numărul voturilor nule: 3,  
cu precizarea că membrii comisiei au fost validați. 
 

*    
*    * 

Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, supune 
votului plenului consiliului județean adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de 
administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, precizând că s-au 
înregistrat: 29 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Veziteu Gheorghe) și 1 “abținere“ 
(Bularda Carmen). 

Cu majoritate de voturi a fost adoptată hotărârea privind aprobarea procedurii 
de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al 
Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. 

  
*    

*    * 
                Domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, 
mulțumește pentru participare și declară închise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Vaslui. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 21 aprilie 2022. 
 
Ora 1200 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu        
 
 
 
                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                 Diana-Elena Ursulescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef birou – Marilena-Eugenia Andronic 
Consilier – Cristina Arcăleanu 
Consilier – Radu Clătinici 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 
     
 
 
 



 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


